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(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) 

 

Navio Tanque, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), tendo 

sido lançado ao mar em 14 de setembro de 1950. Sua madrinha foi a Sra. Annete Gomes. 

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar este nome, em homenagem ao Capitão 

de Corveta Gastão Monteiro Moutinho, falecido durante a Segunda Guerra mundial, em 21 de 

julho de 1944, quando, no Comando da Corveta Camaquã. Gastão Moutinho desapareceu 

com seu navio nas águas do Oceano Atlântico, onde se achava em operações de guerra. 

Pelo Aviso Ministerial n° 3.439 de 20 outubro de 1955, foi incorporado à Armada e 

submetido a Mostra de Armamento em 4 de outubro de 1956, no cais norte da Ilha das 

Cobras. 

Foi classificado como navio de quarta classe indicativo visual de casco G3, e armado, 

em caso de guerra, com duas metralhadoras de 20 mm. 



 

Em 2 de agosto de 1957, foi incorporado à Força de Defesa Costeira do Quarto Distrito 

Naval, fazendo parte da Flotilha do Amazonas. 

Em 14 de março de 1961, desincorporado da Flotilha do Amazonas, passou a ficar 

subordinado diretamente ao Comando do Quarto Distrito Naval. 

Em 1° de maio de 1961, voltou a ser subordinado à Flotilha do Amazonas. 

Em 20 de novembro de 1961, desincorporado da Flotilha do Amazonas, passou a ficar 

subordinado diretamente ao Comando do Quarto Distrito Naval. 

Em 28 de fevereiro de 1962, passou a subordinação do Comando da Força de 

Transporte da Marinha. 

Foi construído em chapas de aço médio Siemens Martin, inteiramente soldado, com 

chapas de aço variando entre 1/8 pol a 5/32 pol de espessura, com 10 compartimentos 

estanques e 87 cavernas. 

Suas principais características eram: 588 t de deslocamento padrão; 731 t de 

deslocamento carregado; 45,73 m de comprimento entre perpendiculares; 49,41 m de 

comprimento total; 7,01 m de boca máxima; 3,36 m de pontal; 2,44 m de calado médio e 2,77 

m de calado máximo.  

Foi concebido e construído para ser um navio transporte de combustível, podendo 

transportar, indiferentemente, três produtos: óleo combustível, óleo diesel e gasolina; seus 

tanques possuíam a capacidade total de 470 t de combustível. 

Sua propulsão era proporcionada por um motor Diesel, Enterprise Engine and Foundry 

Co., 600 BHP de potência total, que lhe permitia desenvolver 10,2 nós de velocidade 

máxima; 9,7 nós de velocidade máxima mantida; 8 nós de velocidade econômica; 1.651 

milhas de raio de ação em velocidade máxima mantida; 1.885 milhas em velocidade 

econômica. 

A energia elétrica em corrente alternada, era fornecida por três geradores Fairbanks 

Morse, acionados por motores Diesel Fairbanks Morse, sendo dois principais de 30KW e um 

auxiliar/emergência de 5KW. 



 

Para a navegação dispunha o navio apenas de uma agulha magnética padrão no tijupá e 

uma agulha magnética de governo, no passadiço. 

O navio era governado por uma máquina do leme hidráulica marca Hayland que 

acionava um leme vertical. 

Para comunicações radiotelegráficas, dispunha de um transmissor Collins de 100 Watts 

e um receptor RCA. Para radiotelefonia era empregado um transceptor de alcance máximo de 

30 milhas. 

Para as comunicações visuais, possuía bandeiras, escote na verga do mastro principal, 

dois holofotes e uma lâmpada orientável para sinalização. 

Para salvamento, possuía uma baleeira com capacidade para 10 homens, duas balsas 

com capacidade para 12 homens e 40 coletes salva-vidas. 

Durante o período em que esteve no serviço ativo da Marinha, o Navio Tanque Gastão 

Moutinho navegou 42.554,2 milhas, perfazendo um total de 240 dias de mar. 

No período de atividade, realizou inúmeras comissões pelos diversos rios da região 

amazônica, destacando-se entre elas, as várias manobras combinadas com o Exército 

Brasileiro, Aeronáutica e Polícia Militar do Estado do Pará, e o reconhecimento de navegação 

de diferentes rios daquela região. 

Por problemas de construção, o navio perdeu o hélice por quatro vezes em ocasiões 

diferentes, sempre pelo mesmo motivo, ou seja: folga no parafuso de fixação do hélice, avaria 

sanada pela colocação de uma chapa protetora do parafuso. 

O navio foi abalroado por uma Alvarenga rebocada, no dia 21 de junho de 1960, 

quando navegava à noite no Rio Solimões, sofrendo avarias no costado a bombordo. 

Sua tripulação inicial era constituída por três Oficiais, quatro Sargentos, três Cabos, 

sete Marinheiros de 1
a
 classe, quatro Marinheiros de 2

a
 classe e dois Taifeiros de 2

a
 classe. 

Em 3 de janeiro de 1963, pelo Aviso n° 1.774 de 28 de setembro de 1962, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada foi determinada a sua reclassificação de Navio Tanque para Barca 

de Óleo, e passada a Mostra de Desarmamento, em cerimônia realizada no Dique Rio de 

Janeiro, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 



 

 

Foram seus Comandantes: 

Capitão-Tenente Milton Ribeiro de Carvalho  15/03/1956 a 06/05/1957 

Capitão-Tenente Gerson Fleischhauer  06/05/1957 a 12/03/1960  

Capitão-Tenente Rubens Vieira Simões  12/03/1960 a 22/03/1962 

Primeiro-Tenente Paulo Hess  22/03/1962 a 29/11/1962  

Primeiro-Tenente Jocyr Andrade de Almeida   29/11/1962 a 03/01/1963 

 


